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PS 15/14 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2013 til 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2013 innarbeides i budsjett 2014 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Ubrukt beløp
0504
0714
0717
0737
0808
0812
0813
0833
0844
0854
0856
0893
0901
0931

Strannasenteret, utstyr
Strannasenteret, renovering av basseng
Søsterdalen, utvide spiserom, garderober m.v.
Gamle biblioteket, brannsikring
Svarttjenn, damutbedring
Dypvågdalen/Normannvik, ny kloakkledning
Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning
Dypvåg brygge, forlenge kloakkledning
Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler og rister
Slotta industriområde, vann og avløp
Glastadheia boligfelt III
Bro Østerå, oppgradering av trykklasse
IT-investeringer
Grunnerverv/infrastruktur næringsareal Grendstøl
Sum

278.000
119.000
153.000
76.000
149.000
275.000
100.000
106.000
8.000
1.200.000
125.000
200.000
98.000
64.000
2.951.000

Tilskudd/
refusjoner

Kommunal
finansiering
278.000
119.000
153.000
76.000
149.000
275.000
100.000
106.000
8.000
1.000.000
200.000
125.000
0
200.000
98.000
64.000
1.125.000
1.826.000

Samlet beløp finansieres med anleggsbidrag 1.125.000 kroner, økt
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 183.000 kroner og økt bruk av lån
1.643.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2014 reduseres for følgende prosjekter som følge av merforbruk i
2013:
 0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4), 5.000 kroner,
 0716 Handlingsplan brannsikkerhet, 3.000 kroner,
 0761 Olav Sverres vei (PU-boliger), 1.780.000 kroner,
 0788 Brygger (Sandøykilen), 11.000 kroner.
Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med 358.000 kroner og bruk
av lån reduseres med 1.441.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 676.000 kroner i 2014. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2013.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2013 innarbeides i budsjett 2014 for
følgende prosjekter:

Prosjekt
Ubrukt beløp
0504
0714
0717
0737
0808
0812
0813
0833
0844
0854
0856
0893
0901
0931

Strannasenteret, utstyr
Strannasenteret, renovering av basseng
Søsterdalen, utvide spiserom, garderober m.v.
Gamle biblioteket, brannsikring
Svarttjenn, damutbedring
Dypvågdalen/Normannvik, ny kloakkledning
Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning
Dypvåg brygge, forlenge kloakkledning
Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler og rister
Slotta industriområde, vann og avløp
Glastadheia boligfelt III
Bro Østerå, oppgradering av trykklasse
IT-investeringer
Grunnerverv/infrastruktur næringsareal Grendstøl
Sum

278.000
119.000
153.000
76.000
149.000
275.000
100.000
106.000
8.000
1.200.000
125.000
200.000
98.000
64.000
2.951.000

Tilskudd/
refusjoner

Kommunal
finansiering
278.000
119.000
153.000
76.000
149.000
275.000
100.000
106.000
8.000
1.000.000
200.000
125.000
0
200.000
98.000
64.000
1.125.000
1.826.000

Samlet beløp finansieres med anleggsbidrag 1.125.000 kroner, økt
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 183.000 kroner og økt bruk av lån
1.643.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2014 reduseres for følgende prosjekter som følge av merforbruk i
2013:
 0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4), 5.000 kroner,
 0716 Handlingsplan brannsikkerhet, 3.000 kroner,
 0761 Olav Sverres vei (PU-boliger), 1.780.000 kroner,
 0788 Brygger (Sandøykilen), 11.000 kroner.
Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med 358.000 kroner og bruk
av lån reduseres med 1.441.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 676.000 kroner i 2014. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2013.

PS 16/14 Tvedestrand kirkelig fellesråd - Søknad om ekstrabevilling
for 2014
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra fellesrådet om en ekstrabevilling for 2014
oppad til kr. 150.000,-.
Alternativ II:
Tvedestrand kommune innvilger søknaden fra fellesrådet om en ekstrabevilling for 2014 på kr.
……………. Denne dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr.
650.000,- til kr. ………………
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmer rådmannens forslag alternativ I med et tillegg som følger:
Saken vurderes på nytt i budsjett 2015.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra fellesrådet om en ekstrabevilling for 2014
oppad til kr. 150.000,-.
Saken vurderes på nytt i budsjett 2015.

PS 17/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom
som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
Tvedestrand kommunestyre søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli
forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17
år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.
Alternativ II
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Ole Goderstad fremmet rådmannens forslag alt II.
Goderstads forslag
Foss sitt forslag

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli
forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17
år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.

PS 18/14 Invitasjon til å opprette stilling som byantikvar i
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne prioritere kommunale midler til en
byantikvarstilling i Tvedestrand. Det sendes ingen søknad til Riksantikvaren.
Alternativ II
1. Tvedestrand kommunestyre vil søke på midler fra Riksantikvaren for å få etablert stilling
som byantikvar.
2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte om det skal søkes i fellesskap med nærliggende
kommune eller om det skal søkes alene.
3. Hvorvidt kommunen kan etablere stillingen, dersom søknaden innvilges, godkjennes endelig
av kommunestyret høsten 2014. Det skal da også legges frem en kommunal
finansieringsplan for stillingen.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmer rådmannens forslag alternativ I
Thorleif Haugland (KRF) fremmer rådmannens forslag alternativ II.
Håvard Røiseland (AP) fremmer rådmannens forslag alternativ II med følgende endring av
punkt 2:
Rådmannen oppfordres til å søke om dette i fellesskap med nærliggende kommuner som Risør
og Kragerø

Prøvevotering
Foss sitt forslag
Hauglands forslag
Røiselands forslag

6 stemmer
1 stemme
2 stemmer

Endelig votering:
Røiselands forslag
Foss sitt forslag

3 stemmer
6 stemmer og vedtatt

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne prioritere kommunale midler til en
byantikvarstilling i Tvedestrand. Det sendes ingen søknad til Riksantikvaren.

PS 19/14 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem
Rådmannens forslag til vedtak
Som nytt varamedlem til Kontrollutvalget for perioden 2014-2015 velges
…………………………. ( ).
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Aud Angelstad /(SP) fremmet følgende forslag:
Herman Goderstad (SP)
Rådmannens forslag med tillegg fra Angelstad enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som nytt varamedlem til Kontrollutvalget for perioden 2014-2015 velges Herman Goderstad
(SP).

PS 20/14 Høring - Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og
regional transportstøtte
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til forslag til ny forskrift om
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte gjeldende
fra 01.07.2014.
2. Kommunestyret finner det underlig at Tvedestrand og Vegårshei kommuner, som
omfattes av virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte,
ikke også omfattes av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, jfr. brev datert
02.04.2014 fra de 2 kommunene ved ordførerne. Kommunestyret ber departementet
vurdere dette på nytt, slik at disse to kommunene også blir omfattet av differensiert
arbeidsgiveravgift.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til forslag til ny forskrift om
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte gjeldende
fra 01.07.2014.
2. Kommunestyret finner det underlig at Tvedestrand og Vegårshei kommuner, som
omfattes av virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte,
ikke også omfattes av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, jfr. brev datert
02.04.2014 fra de to kommunene ved ordførerne. Kommunestyret ber departementet
vurdere dette på nytt, slik at disse to kommunene også blir omfattet av differensiert
arbeidsgiveravgift.

PS 21/14 Referat og drøftingssaker:


Orientering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i 2014 – Endringer i
frie disponible inntekter og utbytte Agder Energi AS i 2014 m.m.
Rådmannen redegjorde for at det forventes reduksjon av beregnede inntekter og økning
av beregnede utgifter. Rådmannen ba om styringssignaler. Formannskapet ba om en
oversikt over den økonomiske utvikling til hvert møte og at tiltak for å begrense
utgiftene i 2014 legges fram i første tertialrapport.



Status investeringsprosjekter i 2014 ved rådmannen.
Prosjektene går som planlagt. Det blir direkte etter møtet en befaring ved et av
prosjektene av Olav Sverres vei.



Orientering om forslagene og prosessen vedrørende organisering av
tjenester og ledelsesstruktur i OR (enhet for omsorg og rehabilitering) og
OE (oppfølgingsenheten).
Det blir en felles orientering med livsløpskomiteen etter møtet.



Info fra ordføreren
o Angående møte videregående skole. Det vil bli foretatt en videre utredning slik at
det klarlegges hvilke tomtealternativer som tilfredsstiller minimumskravene.
o Angående muligheter for fremskutt oppstart ny E18 Arendal – Tvedestrand.



Info fra rådmannen
o Lyngør vel planlegger salg av skolen. Formannskap hadde ingen merknader. Det
følges opp fra administrasjonen før videre behandling av saken.
o Det varsles endags budsjettseminar for utvidet formannskap, antagelig 9.
september.
o Kystkulturuka ber kommunen om å kjøpe inn mobilscene til bruk på Furøya,
kostnad opp i mot kr 700.000 + mva, for utleie til Kystkulturuka. Formannskapet
ba om det fremmes en sak for politisk behandling i juni møtene. Det ble gitt
klarsignal til å innhente anbud på scenen på forhånd.



Arbeidsform Ad-hoc utvalg ved Håvard Røiseland (AP)
Ber om at det her gjennomføres en demokratisk og åpen arbeidsform, skrives referater
og at disse offentliggjøres. Lederen for ad-hoc utvalget skole Ole Goderstad, redegjorde
for arbeidet i utvalget.



Status for planlagt salg av eiendommer ved Morten Foss (TTL)
Spør om tilbakemelding for prosessen videre her.



Oppfølging av tidligere saker ved Morten Foss (TTL)
Foss viste til innspill til kommunestyremøtet 18. mars fra Fau Songe skole angående
bevillinger for 2014 og fra Fau ved Lyngmyr skole angående innskrenking av
helsesøstertilbudet. Foss ba om at svar fra administrasjonen i sakene blir sendt ut. Disse
vil bli ettersendt.

PS 22/14 Søknad om fritak fra politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Ellen Bjorvatn (TTL) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune ut valgperioden i
medhold av kommunelovens § 15.2. ledd.
2. Tiri E. Wigand (FRP) trer inn som fast medlem i Livsløpskomiteen for resten av
perioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014
Behandling
Saken er produsert etter innkallingen, og ble lagt fram direkte i møtet.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om at det i kommunestyret legges fram et tillegg om å
supplere varamannslista for Kommunestyret og Livsløpskomiteen, slik at de nyoppnevnte blir
listet etter de som allerede er oppnevnt.
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Ellen Bjorvatn (TTL) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune ut valgperioden i
medhold av kommunelovens § 15.2. ledd.
2. Tiri E. Wigand (FRP) trer inn som fast medlem i Livsløpskomiteen for resten av
perioden 2011-2015.
Varamannsliste kommunestyret suppleres som følger: ……………….
Varamannsliste livsløp suppleres som følger………………

PS 23/14 Konstituering av rådmann mm
Ordførerens forslag til vedtak
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann og
enhetsleder Svein O. Dale som stedfortredende rådmann ved behov.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014

Behandling
Saken ble lagt til behandling uten saksfremlegg. Dette er produsert i ettertid som følger:

Bakgrunn for saken
Rådmannen er i ferd med å avrunde sin kreftbehandling. Etter planen vil han av den grunn
være 100 % sykemeldt i perioden fra 29.04.2014 fram til slutten av juni.

Faglige merknader/historikk
Gjeldende regelverk på området
Kommunelovens §13 om utvidet myndighet i hastesaker sier følgende:
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et
fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som
skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er
tid til å innkalle dette.
Etter kapittel 5.2 i “Politisk reglement” er hastesaker etter nr 1 delegert til Formannskapet.

Konklusjon
Dette anses som en hastesak, slik at vedtak kan fattes av formannskapet.
I rådmannenes fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann og
enhetsleder Svein O. Dale som stedfortredende rådmann ved behov.
Tvedestrand, 29.04.2014
Ordføreren
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann og
enhetsleder Svein O. Dale som stedfortredende rådmann ved behov.

